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Asialista 2.9.2020 
• Ajankohtaiset kuulumiset Keski-Suomen sote-uudistuksesta 

sekä järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän rooli siinä. 
• Järjestöjen ja maakunnan kumppanuuspöydän vaikuttamistyö 

• avustuksiin liittyen, kansanedustajien tapaamisen valmistelu
• kannanotto/ julkilausuma Keski-Suomen sote-uudistukseen liittyen. 

• Kumppanuuspöydän seuraavan kauden (2021-2022) jäsenten 
valinnan valmistelu ja aikataulu

• Muut ajankohtaiset asiat 
• Maakuntaohjelman valmistelu
• Koronakriisistä toipumisen selviytymissuunnitelma.
• Järjestöjen sote-tuen organisointi valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 
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Keski-Suomen sote-uudistus
Monesta hyvästä yhdeksi parhaista –hankekokonaisuus
1. Olemassa olevien sote-palveluorganisaatioiden toiminnan tuki
2. Olemassa olevien sote-palveluorganisaatioiden yhteistyön tuki
3. Toiminnan yhtenäistäminen ja valmistautuminen sote-maakunnan syntyyn.

Tulevaisuuden sote-keskus (10.8.2020-31.12.2022)
• Ohjelmajohtaja Tiina Koponen

Rakenneuudistus (10.8.2020-30.11.2021)
• Hankejohtaja Mikael Palola
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Ennen sote-uudistuksen
lakiesitysten antamista
painopiste niissä
kehittämistoimissa, jotka ovat
tarpeellisia ja hyödyttävät
nykyisiä sote-palveluita
tuottavia organisaatioita (23 
kuntaa, kuntayhtymät KS shp
ja saarikka) 

Lakiesitysten antamisen
jälkeen hankkeen tavoitteita
ja toimenpiteitä arvioidaan ja 
tarkennetaan annettujen
lakiesitysten pohjalta. 

Lakien hyväksymisen
jälkeen jatketaan em. 
toimenpiteiden toteuttamista
sekä ryhdytään
valmistelemaan ja 
toimeenpanemaan
maakunnan
järjestämisvastuun
ottamiseen liittyviä
toimenpiteitä. 

9/2/2020



Tulevaisuuden sote-keskus
Kärkinä maakunnan sote-toimijoiden yhteistyön vahvistaminen ja valittujen epäkohtien parantaminen 

1. Vastaanottopalveluiden saatavuuden ja laadun parantaminen
• Työnjakoa vastaanotoilla uudistetaan, sosiaali- ja palveluohjaus osaksi palvelua
• Kattavat sähköiset yhteydenotto-, ajanvaraus- ja asiointipalvelut, Omaolo
• Hoidon- ja palvelutarpeenarviointi moniammatillisesti ja yhtenäisesti koko maakunnassa
• Vastaanottopalveluiden ennaltaehkäisevän työn vahvistaminen 
• Asiakkuussegmentointi, juuri nyt esim. Suuntima-työkalu
• ”Huomioidaan järjestöjen rooli sote-keskustyössä, turvataan järjestöille tiloja ja toimintamahdollisuuksia kuntakumppanuudessa”
• Sari Nurmivaara ja Emilia Nygren

2. Palveluketjujen yhtenäistäminen ja yhtenäistämisprosessin konseptointi
• Erityisesti diabetes, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä palliatiivinen ja saattohoito
• Kunta- tai kuntayhtymäkohtaiset ehdotukset 
• Mari Rantamäki ja Miina-Maria Kivelä

3. Lasten ja perheiden palveluiden integroiminen osaksi tulevaisuuden sote keskusta
• Lasten, nuorten ja lapsiperheiden sotesi-palveluiden + järjestöjen ja seurakuntien palveluiden integroiminen osaksi sote-keskusten 

toimintaa perhekeskustoimintamallin mukaisesti
• Hanna Hämäläinen ja Marika Erkkilä
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https://www.omaolo.fi/
https://www.suuntima.com/#/


Rakenneuudistus
• Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio

• Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen

• Toimintatapojen ja –prosessien uudistaminen ja 
yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla

• Kaisa Lemmetty
• Katrianna Autio
• Jari Porrasmaa (50 %)
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• Nina Peränen 
• Anne Astikainen



Osallisuus: Maakunnan ja järjestöjen 
kumppanuuspöydän rooli? 
Maakunnallinen ja alueelliset 
osallisuutta edistävät toimintamallit 
ja käytännöt.

Alueellisista ja 
järjestäjäorganisaatiokohtaisista 
maakunnalliseen malliin.

2.9.2020

KuntayhtymätKunnat

Sote-maakunta

Kokemusasiantuntijat,  
Kehittäjäasiakasryhmät ja asiakasraadit

Nuorisovaltuusto
Vanhus- ja vammaisneuvostot

Järjestöt
Maakunnallinen osallisuusfoorumi

Edellisen valmistelun anti 



Järjestöyhteistyö: maakunnan ja järjestöjen 
kumppanuuspöydän rooli? 
Laaditaan maakunnallinen järjestöyhteistyön strategia 
sekä sitä täydentävät järjestäjäorganisaatiokohtaiset 
toimeenpanosuunnitelmat.
Maakunnan asukkaat ja maakunnan monipuolinen järjestökenttä otetaan 
mukaan hankkeen toteuttamiseen.

Luodaan toimintamallit ja käytännöt, joilla varmistetaan, että kaikki 
järjestämisvastuulliset organisaatiot voivat hyödyntää järjestöjä toimintojen 
kehittämisessä. 

Nimetään organisaatiokohtaiset järjestöyhteyshenkilöt/ vastinparit 
kehittämistyöhön 

Kehittämisessä hyödynnetään järjestöjen kumppanuuspöytää ja järjestöjen 
verkostoja sekä kokemusasiantuntijoita ja kehittäjäasiakasryhmiä. 

Näin varmistetaan kansalaisten osallisuus ja se, että kaikki 
järjestämisvastuulliset organisaatiot voivat hyödyntää järjestöjä, 
kokemusasiantuntijoita ja kehittäjäasiakastoimintaa oman toimintansa 
kehittämisessä. 
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Olemassa olevan 
toiminnan tuki ja  

kehittäminen

Yhteneväiset 
käytännöt sote-
maakunnassa



Järjestöjen ja maakunnan 
kumppanuuspöydän vaikuttamistyö
• Avustuksiin liittyen – kansanedustajien tapaamisen valmistelu
• Järjestöjen ja maakunnan kannanotto/ julkilausuma Keski-

Suomen sote-uudistukseen liittyen. 
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Kumppanuuspöydän seuraavan kauden (2021-
2022) jäsenten valinnan valmistelu ja aikataulu

• Keski-Suomen järjestöareena tekee valinnat 
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Muut ajankohtaiset asiat 

• Maakuntaohjelman valmistelu/ Pirjo Peräaho
• Koronakriisistä toipumisen selviytymissuunnitelma/ Pirjo 

Peräaho.
• Järjestöjen sote-tuen organisointi valtakunnallisesti ja 

maakunnallisesti

2.9.2020
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